
 

OPH-PENSIONÄRERNA, SYDKUSTEN    

  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019     

Året 2019 var det sjuttonde verksamhetsåret. Avdelningen grundades i maj 2003.  

 

Möten och funktionärer   

Avdelningens årsmöte hölls den 6 mars 2019 i restaurang Vltava i Helsingfors. Femton personer deltog.   

Under mötet omvaldes Kenneth Sandberg från Helsingfors till ordförande (1 år).  

Som ny i styrelsen för 2019-2020 invaldes Benita Ekholm från Kimitoön och för samma period återvaldes 

Peter Appelqvist. Carita Granberg, också hon från Kimitoön samt Inger Jansson, Raseborg och Henry 

Nyström från Liljendal fortsätter fram till årsmötet 2020.   

Till ordinarie verksamhetsgranskare återvaldes Tauno Skogberg och Guy Sundström. Till deras suppleanter 

återvaldes Birgit Forstén och Folke Nyman.  

På styrelsens konstituerade möte valdes Henry Nyström till viceordförande, Carita Granberg till kassör och 

Peter Appelqvist till sekreterare. Styrelsen beslöt att Peter Appelqvist också sköter bokföringen för 2019.   

Under året höll styrelsen två (2) protokollförda möten.  

 

Rekreationsverksamhet   

Årsmötesdagen inleddes med ett besök i det nya och intressanta centralbiblioteket Ode.   

Den traditionella sommarutfärden gjordes denna gång med 13 deltagare till St. Petersburg den 2-4 juni. 

Gruppen gjorde ditresan med M/S Princess Anastasia och för hemresan bordades snabbtåget Allegro. Sankt 

Petersburg, som är grundad av Peter den store år 1703, är idag Rysslands näst största stad med över fem 

miljoner invånare. Staden var Rysslands första verkliga östersjöhamn och staden blev inom en kort tid 

Rysslands "fönster åt väst" och ett centrum för moderna västerländska idéer. Under hela tsartiden 

utvecklades St Petersburg till en mer europeisk stad än någon annan stad i den ryska delen av imperiet. Det 

här kan ses i arkitekturen, den kulturella atmosfären och livsstilen.  

  

  

 

Höstens aktivitet bestod av ett besök på Åbo Svenska Teater den 24 oktober, där 16 deltagare såg Kalevala 

i modern tappning. T.o.m. för en som inte sett Kalevala spelas eller läst Elias Lönnrots verk, gav pjäsen en 

innehållsrik och intressant bild av berättelserna i Finlands nationalepos.  

 

 



 

Ekonomi   

Medlemsavgiften 10 € för 2019, har erlagts av 43 medlemmar (2018: 59).  Av OPH-eläkeläiset ry. fick 

avdelningen 51,20 € (2018: 90,75) och Sydkustens Andelsbankförening rf. understödde avdelningen med 

1.500 € (2018: 1.500).  

Verksamhetsårets resultat visar ett överskott om 785,06 €. Den 31.12. utgjorde avdelningens kassamedel 

3.681,33 € (2018: 2896,27). 

 

Medlemsärenden 

I slutet av året hade avdelningen 118 medlemmar. Som medlem i avdelningen har antagits personer som 
pensionerats från OP Raseborg, Nagu Andelsbank, Andelsbanken för Åland, OP Östnyland och Västra-
Kymmene Andelsbank samt de svenskspråkiga personer som pensionerats från OP-Centralen. 
Eftersom de geografiska gränserna kommer att suddas ut mellan de nuvarande pensionärsavdelningarna 
och de fem nya andelsbankförbunden, vilka omfattar hela landet, antages, att avdelningarna i framtiden 
erhåller medlemmar från sådana områden som för OP-pensionärerna är de mest ändamålsenliga.  
 
 

Information  

Styrelsen har utformat en informationssida om avdelningen som via de personalansvariga i bankerna skall 

kunna delas ut till blivande pensionärer. Informationen kommer att uppdateras årligen. 

Under året har medlemmarna erhållit information om verksamheten medelst INFO-meddelanden per e-

post. På moderföreningens hemsidor, www.oph-elakelaiset.fi finns våra årsberättelser och meddelanden.  

 

Helsingfors den 23 januari 2020. 

Styrelsen för OPH-pensionärerna, Sydkusten 


